
UNGDOM 2019/2020 
ETT HOPP RAKT IN I FRAMTIDEN MED STERNS UNGDOMAR OCH JUNIORER 

IK Stern ungdomssektion hälsar alla barn, ungdomar och juniorer välkomna till en ny spännande träningssäsong. 

Vi är ett glatt och härligt gäng som tränar, tävlar och har väldigt roligt ihop och vi hoppas att vi hela tiden får fler 

vänner till vårt gäng. Från det år du fyller 8 år eller äldre är du varmt välkommen att komma och träna med oss, 

det spelar ingen roll hur mycket du har tränat eller åkt skidor innan. Träningen är allsidig med fokus på balans, 

kondition, koordination och styrka. Under barmarkssäsongen står vi både på rullskidor, springer, går skidgång och 

mycket mer. Så fort det finns en liten snöhög försöker vi vara där och åka skidor både klassiskt och skate. Vi 

strävar efter att alla ska utvecklas och nå sina mål och förväntningar samtidigt som vi alla ska ha roligt 

tillsammans. 

Våra ledord: Glädje, gemenskap och utveckling. 

Vi tränar på onsdagar med samling kl. 18:15 vid IK Sterns klubbstuga (nr 9) i Skatås. Det förekommer att vi tränar 

på annan plats så gå gärna in på vår hemsida: http://www.ikstern.se/SKIDOR/UNGDOM/Ungdomskalender/ inför 

varje träning för att få aktuell information om var och vad vi kommer att träna. Träningarna publiceras även på vår 

Facebookgrupp IK Sterns Stjärnor samt kallelser skickas ut via Idrottonline. 

 

Skidome. Nytt för i år är att medlemskap i IK Stern ger 50% rabatt på årskort i Skidome. Ordinarie pris för 

ungdomar mellan 8-17 år är 1995 kr och vi rekommenderar alla att köpa ett årskort. Det går också att betala för 

respektive träningstillfälle i kassan (149 kr/gång). Vi kommer uppskattningsvis vara ca 5 gånger i Skidome före jul. 

I januari fortsätter vi i Skidome tills vi har en utomhusanläggning att träna på. Men vi hoppas också att ett årskort 

innebär fler skidtillfällen andra dagar i veckan med skidkompisar och familjen. För familjer som har fler än ett barn 

i träningsverksamheten subventionerar IK Stern Ungdom med 300 kr för barn nummer 2, 3 etc. 

 

Efter träning är det viktigt att både duscha (alternativt byta om till torra kläder) och fylla på med lite energi. Våra 

ungdomar uppskattar att sitta och snacka med kompisarna efter träningen och äta en macka. För att få detta att 

fungera så förväntas varje familj att ordna med fikat minst en gång/termin. Vi brukar ha smörgåsar, lite frukt eller 

grönsaker och saft. Ange på Fikalistan när ni fixar fikat: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PeRFuUlGqI-P5FltYEA7hPhgKsjqXFG06WrF7IWGU6I/edit?fbclid=IwAR0px4WjZO-

Vn0N5YKYGL0_PNShd1cI70atXk0shPFB4morj0L7F3clvX7A#gid=467330802  

Stugan städas av den träningsgrupp som har använt stugan. Det innebär att omklädningsrum samt fikautrymmet 

och kök skall städas. Vi har enats om att det är våra ungdomar som städar av omklädningsrummen och inför 

varje träning bestämmer vi tillsammans vilken tjej respektive kille som städar. 

http://www.ikstern.se/SKIDOR/UNGDOM/Ungdomskalender/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PeRFuUlGqI-P5FltYEA7hPhgKsjqXFG06WrF7IWGU6I/edit?fbclid=IwAR0px4WjZO-Vn0N5YKYGL0_PNShd1cI70atXk0shPFB4morj0L7F3clvX7A#gid=467330802
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PeRFuUlGqI-P5FltYEA7hPhgKsjqXFG06WrF7IWGU6I/edit?fbclid=IwAR0px4WjZO-Vn0N5YKYGL0_PNShd1cI70atXk0shPFB4morj0L7F3clvX7A#gid=467330802


Datum att notera 

21 september, Ski&Run  Flaggvaktsfunktionärsuppdrag tillsammans med hela 

IK Stern, Skidome och Kviberg.  

23 september Träningstävling Ski&Run, rullskidor och löpning. 

25 september Klädkväll i samband med träning 

28 september Göteborgs rullskidfestival samt GM 

16 oktober Föreläsning i Sterntugan, Frisk&Fri 

20 oktober Gemensam träning med Ungdom&Elit. 

26-27 oktober Barmarksläger i Borås med övernattning i GIF-stugan 

6 november Klädkväll i samband med träning 

6-11 december Snöläger i Idre tillsammans med IK Stern Elit för våra 

äldre ungdomar och juniorer (ICA&Folksam). 

13-15 december Snöläger för alla åldrar i Tranemo. 

Kvällscup Fem deltävlingar i GBG-området för ungdom. 

1-2 februari Tour de Mösseberg Tre energifulla tävlingar i Falköping med sprint, lek och 

jakt för ungdomar mellan 7-18 år.  

Januari, Götalandsmästerskap Halland arrangerar GM. 

ICA Cup ICA Cup är en distriktstävling för 13-14 åringar där 

Göteborgs distrikt tävlar tillsammans mot andra distrikt 

i Sverige. 

Folksam Cup Folksam Cup är en distriktstävling för 15-16 åringar 

där Göteborgs distrikt tävlar tillsammans mot andra 

distrikt i Sverige. 

16 maj Funktionärsuppdrag Göteborgsvarvet 2020. 

 



Lite praktisk information till föräldrar och aktiva ungdomar och juniorer 

• För att ungdomarna ska kunna få ut mesta möjliga av sin träning är det viktigt att ta med sig dricka i ett 

vätskebälte/flaskbälte. 

• Vi åker regelbundet rullskidor i alla grupper varför köp av egna rullskidor rekommenderas. I första hand 

rekommenderar vi att köpa ett par rullskidor för skejt. 

• Föreningen har viss utrustning som man kan hyra, till självkostnadspris, under första året. Det innefattar 

rullskidor (första året ny medlem), skidor och pjäxor, dock måste man ha egna stavar. Tänk på att ta 

hand om utrustningen under säsongen så att utrusningen kan användas av flera barn. Behöver ni hjälp 

med vallning så finns möjlighet att ordna vallakurs. 

• Vi rekommenderar kombipjäxor till de yngre, då dessa kan användas både till skate och till klassisk 

rullskid/skidåkning. 

• Det är obligatoriskt med hjälm och reflexväst/varselkläder när vi åker rullskidor. 

• Man kan använda samma stavar till rullskidåkning som man har på vintern, men då rekommenderas att 

man byter trugor till rullholkar. Dessa har betydligt hårdare stål och håller sig vassa längre. Det enda 

som behövs är varmt vatten och lite smältlim för att byta trugor. 

• Efter nyår brukar vi i Göteborg köra en kvällscup. Det är ca 5 tävlingar som arrangeras av de olika 

skidklubbarna i Göteborg. Det brukar vara väldigt mysigt och loppen körs under lustfyllda former. Ett kul 

sätt att träna på att åka lite fortare och att få känna sig som Charlotte Kalla eller Marcus Hellner. Här 

behövs föräldraengagemang när det är IK Sterns tur att köra kvällscupen. Vi återkommer om tid och 

plats. 

• För att underlätta valet av valla inför kvällscuperna kommer vi att skriva vallarekommendationer på 

hemsidan.  

• Det är alltid välkommet med extra händer när vi har våra kvällscupper eller de år vi arrangerar tävlingar. 

Det kan vara allt från att dela ut saft till ungdomarna efter målgång till att dela ut nummerlappar eller ta 

tid, eller varför inte hålla i mikrofonen och referera den pågående tävlingen. 

• För de äldre ungdomarna i 15-16 års ålder kommer en vallakurs att hållas som en del i träningen. 

• Då klubben inte har någon egen arena med snö vintertid, söker vi samarbete med andra skidklubbar, eg 

Hindås SK och OK Landehof. För att vi ska få tillgång till deras fina skidspår krävs dock att vi ställer upp 

med att spruta snö. Här behövs frivilliga föräldrar. 

• Göteborgsvarvet är en stor inkomstkälla för vår förening och ungdomsverksamheten har fått i uppdrag 

att i så stor utsträckning som möjligt bemanna detta evenemang. Vi ansvarar för en del av banan där 

man måste vara över 18 år, då det handlar om att ställa ut staket och hjälpa åskådare att passera 

löparspåret. Här behövs föräldrahjälp (givet att du inte springer loppet).  

Har ni några funderingar eller frågor är ni alltid välkomna att ställa frågor till oss ledare direkt eller via mail till 

ungdom@ikstern.se 

Välkomna till en fartfylld barmarks- och skidsäsong 2019-2020 

Tränarna 
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